
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan 

kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara 

selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Dengan tujuan semua orang 

turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen 

esensial dari pembangunan itu,walaupun bukan satu-satunya, hal ini disebabkan 

pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian 

yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-

masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya 

diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan 

reorientasi dari semua system ekonomi dan sosial (Todaro, 2000, dalam Hartono, 

2008 ). 

 

 Proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat merupakan salah satu syarat dalam pembangunan. Pembangunan 

ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas. Djojohadikusumo (1987) dalam 
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Hartono (2008) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mencakup perubahan 

pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.  

 

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang (Sukirno,1985) dalam Afrizal (2013) 

Dari definisi tersebut terdapat tiga hal penting yaitu: 

1. Suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, 

2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita 

3. Peningkatan pendapatan per kapita yang secara terus menerus dalam 

jangka waktu yang panjang. 

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi 

pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, 

pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya 

(Baiquni, 2004). 

 

Menurut Sukirno (1985) dalam Aldilla (2011) laju pertumbuhan ekonomi daerah 

diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik regional bruto tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada 

pertambahan jumlah penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi 

atau tidak. Sedangkan menurut Tambunan (2001) dalam Aldilla (2011), bahwa 

pembangunan ekonomi dalam periode panjang, mengikuti pertumbuhan 

pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur 

ekonomi. Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa 

semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata – rata per tahun yang membuat 
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semakin tinggi atau semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi 

bahwa faktor – faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga 

kerja, bahan baku dan teknologi tersedia (Aldilla, 2011). 

 

Menurut Lincolin Arsyad (1999) dalam Hartono (2008), pembangunan ekonomi 

daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola 

sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru 

dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam suatu wilayah tertentu. 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang (Budiarto, 2007). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan 

output per kapita. Di sini ada dua sisi penting yaitu output total dan jumlah 

penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek 

ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka 

panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian 

diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan menurut Kuznets dalam (Todaro, 2000) pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan 

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan 

kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai 

keadaan yang ada. 
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B. Pentingnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang 

terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Added Value) yang 

terjadi di daerah tersebut. Pertambahan tersebut di ukur dalam nilai riil, artinya 

dinyatakan dalam harga konstan. 

Berkaitan dengan pembangunan daerah ada tiga pengertian tentang definisi 

daerah. Pengertian pertama daerah homogen (homogenues region) yaitu 

menganggap suatu daerah sebagai space atau ruang dimana kegiatan ekonomi 

berlaku dan diberbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya sama. Misalnya dari 

aspek geografis, etnik, ataupun aspek ekonomi.  Pengertian kedua adalah daerah 

modal yaitu daerah sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa 

pusat kegiatan ekonomi. Pengertian ketiga daerah administrasi yaitu daerah yang 

memiliki dan memberikan batasan suatu daerahnya dengan batasan administrasi. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan 

masyarakat daerah mengelola sumber-sumber dana yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Arsyad,1999). 

Saat ini tidak ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi 

daerah secara komperhensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara 

parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi 

daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori tersebut berkisar pada metode dalam 
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menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang 

faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu. 

Secara umum pendapat-pendapat yang mendasari bidang teori pembangunan 

ekonomi regional yang masing-masing mempunyai asumsi yang berbeda yaitu 

sebagai berikut: 

1. Model Neo Klasik 

Model Neo Klasik mendasarkan analisa pada peralatan fungsi produksi, sama 

halnya dengan analisis pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok Neo-Klasik 

berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional 

adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi. Namun demikian ada 

kekhususnya teori pertumbuhan regional Neo Klasik yaitu membahas secara 

mendalam pengaruh dari perpindahan penduduk / migrasi dan lalu lintas modal 

terhadap pertumbuhan ekonomi regional.  

Kelompok Neo Klasik mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru 

dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara 

wilayah cenderung menjadi tinggi (divergence), ketika proses pembangunan telah 

berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan 

tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (convergen). Kebenaran 

pendapat ini mula-mula diselidiki secara empiris oleh Williamson (1965) dalam 

Afrizal (2013). 
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Gambar 2. Kurva ketimpangan Regional (Arsyad,1999) dalam Hartono (2008) 

 

 

 

 

Sesuai dengan kesimpulan dari  model Neo-Klasik ini, hipotesa yang dapat 

ditarik, Pertama, kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan 

jumlah tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Kedua, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan 

regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan 

terus dilanjutkan, maka ketimpangan antar daerah akan berkurang dengan 

sendirinya. 

2. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk 

mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis pendapatan regional 

akan langsung meningkat bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan 

kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa 

faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan 

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Petumbuhan 

industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan 
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peluang kerja. Keunggulan dari metode ini adalah dapat secara cepat mengetahui 

sektor-sektor yang menjadi andalan/basis komparatif suatu perekonomian daerah. 

Kelemahan model ini adalah didasarkan pada permintaan eksternal bukan 

internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi 

terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun 

demikian, model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis 

industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas 

ekonomi. 

3. Teori Tempat Sentral 

Teori tempat sentral menanggap bahwa ada hirarki tempat, setiap tempat sentral 

didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya 

(industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu permukiman 

yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. 

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. 

Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan 

wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah). Pembangunan daerah 

lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan 

sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menserasikan laju 

pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal 

mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan (Zuhri. 1998). 
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Kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 

dilakukan secara bertahap bertujuan untuk tercapainya Trilogi Pembangunan. 

Menurut Sembiring (2005) pembangunan daerah merupakan sasaran yang sangat 

penting. Hal ini disebabkan daerah adalah merupakan wadah pembangunan 

ekonomi dan non ekonomi yang terkait langsung dengan masyarakat yang tinggal 

di dalamnya. Pembangunan daerah secara langsung dan tidak langsung pada 

prinsipnya berorientasi kepada masyarakat  mulai dari perdesaan hingga 

perkotaan. Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik 

yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga yang meliputi 

berbagai sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari pemerintah (APBN) dan 

yang bersumber dari masyarakat. 

C. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah 

Ketimpangan antar daerah di Indonesia, selain warisan historis, juga karena 

kebijaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat serta belum 

signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah. 

Ketimpangan ini diperkuat pula oleh perbedaan karakteristik wilayah, kuantitas 

dan kualitas sumber daya manusia serta kelengkapan infrastrukturnya. Hasil studi 

Kuncoro (2004) menyimpulkan adanya perbedaan dalam laju pertumbuhan antara 

daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kecenderungan peranan 

modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas 

yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, 

jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil, 
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disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari 

pemerintah pusat kepada daerah. 

 

Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah atau wilayah dalam 

suatu negara akan menyebabkan tingkat kesenjangan antar daerah yang maju 

dengan daerah yang belum berkembang yang mana bila hal ini terus dibiarkan 

maka akan menyebabkan tingkat kesenjangan yang akan semakin meluas. 

Tentunya juga akan menyebabkan pula tingkat kesejahteraan penduduknya secara 

umum akan timpang hal ini disebabkan perbedaan tingkat PDRB per kapita yang 

dimiliki masing-masing wilayah tidak sama. (Sari, 2009). 

 

Thee Kian Wie, (1981) dalam Hartono (2008) menyatakan bahwa 

ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan 

(size distribution oncome); 

2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah 

pedesaan (urbanrural income disparities); 

3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (regional income 

disparities); 

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan 

daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam 

sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 

1965) dalam Hartono (2008). Pembangunan dengan hasil seperti yang 
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digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model 

pembangunan Dualistik (Sudibyo, 1995). 

 

Model pembangunan dualistik ini berdasarkan artikel terkenal tentang ekonomi 

surplus tenaga kerja dari Artur Lewis, yang memperbaharuhi model klasik. 

Menurut model pembangunan yang diajukan Lewis (Todaro, 2000), 

perekonomian terbelakang terdiri 2 sektor yaitu : 

1. Sektor tradisionil yaitu sektor pedesaan sub sistem yang kelebihan 

penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama 

dengan nol. Hal ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk 

mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa 

sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor 

tersebut tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun. 

2. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan 

menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi 

sedikit dari sektor subsistem. Perhatian utama dari model ini diarahkannya 

pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output 

dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan 

tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan 

oleh adanya perluasan ouput pada sektor modern. Adapun laju atau 

kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi 

dibanding industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor 

modern. 



28 

 

 

 

Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kelebihan 

keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi para kapitalis yang 

berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali 

seluruh keuntungannya. Hal ini dapat meningkatkan pangsa keuntungan pada 

pendapatan nasional. Tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) 

diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan 

melebihi tingkat rata-rata upah sektor pertanian subsisten tradisional (Todaro, 

1999). 

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut 

dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah 

tertinggal akan dengan sendirinya konvergen dengan daerah yang lebih maju. Para 

ekonom Neo Klasik seperti Solow (1956), Suan (1956) dan Meade (1961) 

mengajukan model pertumbuhan dengan menggunakan beberapa asumsi (Sukirno, 

1981 dalam Hartono, 2008) sebagai berikut (1) Full employment; (2) Persaingan 

sempurna; (3) Komoditi Homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) Constant 

return to scale antar wilayah; (6) Supply tenaga kerja tetap; (7) Tingkat teknologi 

tetap. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi 

langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan 

tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat 

upahnya tinggi, sementara modal bergerak sebaliknya.  

 

Kebijaksanaan pusat pengembangan yang dilakukan oleh suatu negara dapat 

dikatakan berhasil dari segi pandangan nasional tetapi gagal dari dalam sudut 

pembangunan wilayah. Kebijaksanaan pusat pengembangan yang hanya tertuju 
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pada beberapa tempat saja bila tidak hati-hati dapat memperbesar jurang 

kemakmuran antara penduduk yang berada di dalam pusat dan dengan yang 

berada di luarnya. 

 

Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan 

wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, 

karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas - prioritas yang akan dilaksanakan 

(Sjafrizal, 1997:17) dalam Hartono (2008). Dalam hal pemerataan, bahwa unsur 

pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipertimbangkan melalui 

pelaksanaan switching policy. Bila menurut analisa alokasi anggaran perlu lebih 

banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik 

tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang 

maju. Dengan demikian unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat 

dipertimbangkan secara sekaligus. 

 

D. Investasi  

 

Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Investasi 

dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan 

untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perlengkapan produksi 

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian. Jadi sebuah pengeluaran dapat dikatakan sebagai 

investasi jika ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produksi. Investasi 

merupakan hal yang penting dalam perekonomian. 
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Investasi sering dikenal dengan penanaman modal. Kegiatan investasi dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian guna memperbesar tingkat produksi dalam suatu usaha dan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian istilah investasi dapat 

diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal 

atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi 

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian (Sukirno,2001). 

 

Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa 

dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, 

pembukaan tanah baru dan sebagainya. Investasi juga di artikan sebagai 

pengeluaran yang di lakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang 

modal dan membina industri- industri. 

 

Dalam perhitungan pendapatan nasional dan stastistik, investasi meliputi hal yang 

lebih luas lagi. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi hal-

hal: ’’Seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan 

pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk 

mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok 

barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai di proses dan 

barang jadi”.(Sukirno, 1994 dalam Abidin, 2002) 

 

Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan 

penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi baik dari 
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dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada 

giliranya akan menyerap tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh 

upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak 

investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana 

tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan perkapita (Sukirno, 1994, dalam Abidin, 2002). 

 

E. Tenaga Kerja 

 

Menurut pendapat Suparmoko (2002), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi 

barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. 

Menurut pendapat Simanjuntak (2002), tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang di setiap negara batasan umur tenaga 

kerja berbeda-beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur antara 14 sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap 

bukan tenaga kerja. Di Indonesia tidak ada batasan umur maksimal karena di 

Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk 

yang menerima tunjangan di hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai 

negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Tenaga kerja merupakan penduduk 

yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 

2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu 
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negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga 

kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki 

usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun-64 

tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai 

tenaga kerja. Adapun klasifikasi tenaga kerja sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penduduk 

- Tenaga kerja  

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja 

dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-

Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja 

yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 

- Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau 

bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka 

yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh 

kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

2. Berdasarkan batas kerja 

- Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun 

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun 

yang sedang aktif mencari pekerjaan. 
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- Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang 

kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

Contoh kelompok ini adalah: 

a.  anak sekolah dan mahasiswa 

b.  para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan 

c. para pengangguran sukarela  

3. Berdasarkan kualitasnya 

- Tenaga kerja terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau 

kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal 

dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 

- Tenaga kerja terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini 

dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai 

pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

- Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang 

hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu 

rumah tangga, dan sebagainya 

 

 

 



34 

 

 

 

F. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan 

 

Dana alokasi bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber 

keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam 

melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai 

keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut 

bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan 

Hutabarat (1988) serta Nurmanah (1989) dalam Hartono (2008) 

mengidentifikasikan bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan 

mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor 

produksi. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan 

antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah 

pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan 

memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. 

Dana alokasi bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan 

pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.  

Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan 

konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan 

transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi 
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kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik 

antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah 

(Prakoso, 2011). 

Dana perimbangan terdiri Dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi  

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005) “Dana bagi hasil adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi”. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan 

kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 

2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 

Orang Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. 

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, 

Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) 

kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan 

minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi ”. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan block grants yang 
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diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan 

antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Penggunaan Dana Alokasi 

Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan 

penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka 

pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti 

pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan 

bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan 

fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK)  

ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena 

itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya 

merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Ada tiga 

kreteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu: 

 Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana 

alokasi umum. 

 Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

 Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh 

daerah penghasil. 
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Menurut Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya 

penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, 

dan lain-lain. Biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi 

umum. Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang 

bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dana perimbangan 

yang terdiri dari DAU dan DAK yang selanjutnya disebut dana alokasi bantuan 

pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi, penelitian 

ini tidak memasukan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari dana alokasi 

bantuan, karena menurut pengertian sebelumnya DBH bersumber dari pajak dan 

kekayaan daerah dan kembali lagi ke daerah sesuai persentase yang ditetapkan, 

berbeda dengan DAU dan DAK yang langsung bersumber dari APBN. 

G. Indeks Williamson 

Disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan 

fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. 

Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan 

sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-

masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga 

menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana setiap daerah 

biasanya terdapat wilayah relative maju (developed region) dan wilayah relative 

terbelakang (underdeveloped region). 
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Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis 

seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui 

perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan 

menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per 

daerah. 

Indeks Williamson lazim digunakan dalam pengukuran ketimpangan 

pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai ketimpangan regional (regional 

inequality) sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan 

adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi 

pendapatan antar kelompok masyarakat (Sjafrizal, 2012). 

Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat 

ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Wlliamson. 

Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu: 

                              1IW0    ,
):()(

2

y

nfyy
I

ii

W  

Dimana : 

IW = Indeks Williamson. 

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Lampung 

n = Jumlah penduduk Provinsi Lampung. 

yi = PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

y= Rata-rata PDRB per kapita di Provinsi Lampung. 
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Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai 

angka 1 atau 0 < IW < 1. Jika nilai IW semakin mendekati angka 0 maka semakin 

kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika nilai IW semakin mendekati 

angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Sjafrizal, 

2012). 

H. Teori Data Panel 

Data panel biasa disebut data longitudinal atau data runtun waktu silang (cross-

sectional time series), dimana banyak kasus (orang, perusahaan, negara dan lain-

lain) diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diidentifikasikan dengan 

penggunaan data time series. 

 

Data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu: informasi cross-section 

pada perbedaan antar subjek, dan informasi time series yang merefleksikan 

perubahan pada subjek waktu. Ketika kedua informasi tersebut tersedia, maka 

analisis data panel dapat digunakan. 

 

Analisis data panel dapat diterapkan pada beberapa bidang keilmuan dan terapan 

misalnya, pada ilmu ekonomi kita dapat mempelajari perilaku perusahaan dan 

system penggajian karyawan pada beberapa periode waktu tertentu, dalam ilmu 

politik kita dapat mempelajari perilaku dalam organisasi pada beberapa jangka 

waktu tertentu, dan dalam bidang pendidikan, peneliti dapat mempelajari kelas-

kelas siswa dan lulusan pada beberapa waktu. 

 

Dengan pengamatan berulang terhadap data cross section yang cukup, analisis 

data panel memungkinkan seseorang dalam mempelajari dinamika perubahan 
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dengan dengan data time series. Kombinasi data time series dan cross section 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak 

mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut 

(Gujarati, 2003). Analisis data panel dapat mempelajari sekelompok subjek jika 

kita ingin mempertimbangkan baik dimensi data maupun dimensi waktu. 

 

Penggunaan data panel mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

data runtut waktu dan data antar ruang. Pertama, dapat memberikan sejumlah data 

yang lebih besar, menaikan derajat bebas, mengurangi kolinearitas diantara 

variabel penjelas, sehingga diperoleh estimasi ekonometrik yang efisien. Kedua, 

memberikan informasi yang penting bagi  peneliti yang tidak dapat diberikan jika 

menggunakan data runtut waktu dan data antar ruang (Hsiao, 1995 dalam 

Widarjono, 2009). 

Sementara menurut Baltagi dalam Widarjono, (2009) keuntungan data panel 

adalah: 

1. Dengan data panel dapat menunjukkan heterogenitas dintara individu data 

yang diamati. 

2. Data panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variabel dan 

mengurangi kolinearitas (collinearitity)  diantara variabel  yang diamati, 

memberikan lebih banyak derajat bebas (degree of freedom) dan lebih 

efisien . 

3. Data panel akan memberikan gambaran yang lebih baik adanya perubahan 

dinamik dari masalah yang diamati. 
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4. Data panel dapat lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek sesuatu 

yang diamati, yang tidak dapat dilakukan oleh data runtut waktu atau data 

antar ruang. 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari perilaku model dengan 

lebih lengkap. 

6. Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam 

regresi. 

Kesulitan utama model penelitian data panel adalah faktor pengganggu akan 

berpotensi mengandung gangguan yang disebabkan karena penggunaan observasi 

runtut waktu (time series) dan antar ruang (cross section), serta gangguan yang 

disebabkan keduanya. Penggunaan observasi antar ruang memiliki potensi 

terjadinya ketidak konsistenan parameter regresi karena skala data yang berbeda, 

sedangkan observasi dengan data runtut waktu menyebabkan terjadinya 

autokorelasi antar observasi. 

 

Suatu model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) (Gujarati, 2003): 

1. Nilai rata-rata bersyarat dari gangguan populasi μ1 tergantung pada nilai 

tertentu variabel yang menjelaskan (x) adalah nol. 

2. Varians bersyarat dari μ1 adalah konstan atau homokedastik. 

3. Tidak ada autokorelasi dalam gangguan. 

4. Variabel yang menjelaskan adalah nonstokastik (yaitu, tetap dalam 

penyampelan berulang ) atau jika stokasti, didistribusikan secara 

independent  dari gangguan μ1 
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5. Tidak ada multikolinearitas diantara variabel yang menjelaskan x. 

6. μ Didistribusikan secara normal dengan rata-rata dan varian yang 

diberikan oleh asumsi 1 dan 2. 

 

Dalam penelitian yang menggunakan analisis data panel, ada tiga metode 

prosedur estimasi: 

1. Pooled regression yaitu menggabungkan semua data antar ruang dan 

runtut waktu kemudian diestimasi dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS) untuk seluruh data. Pada model ini diasumsikan semua koefisien 

(intersep dan slope) konstan. Estimasi dilakukan dengan OLS. 

2. Fixed effect (Convariance model) yaitu, menghilangkan satu variabel 

penjelas yang akan menghasilkan intersep runtut waktu antar ruang. Salah 

satu metode untuk memperhitungkan pengaruh individu dalam model 

penelitian atau cross sectional adalah membuat intersep bervariasi untuk 

tiap individu sedangkan slope koefisien konstan (Hsiao, 1995 dalam 

Widarjono, 2009). 

3. Random effect (error component model) merupakan proses estimasi 

Generalized Least Square (GLS), yang merupakan teknik untuk mengatasi 

adanya autokorelasi runtut serta korelasi antar observasi dengan varians 

masing-masing. Model random effect disebut juga Error Component 

Model (ECM). Model ECM didasarkan pada perhitungan dari disturbance 

μit. Model ini didapatkan dari model fixed effect dengan asumsi bahwa 

mean effect dari variabel random data panel termasuk dalam intersep dan 

deviasi random dari mean disamakan dengan error component. 

http://www.pusattesis.com/
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I. Penelitian Terdahulu 

Tabel 6. Daftar Penelitian Terdahulu 

N

o 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Vera 

Yolanda 

Sari (2009) 

Ketimpangan 

Pembangunan 

AntarWilayah 

DiProvinsi 

Lampung 

kondisi 

ketimpangan 

pembangunan 

antar wilayah 

di Provinsi 

Lampung 

Tipologi 

Klassen dan 

Indeks 

Williamson 

kondisi ketimpangan 

pembangunan antar 

wilayah di Provinsi 

Lampung Tahun 2003-

2007 dalam kategori 

ketimpangan ringan 

dengan indeks masing-

masing 0.212; 0.220; 

0.318; 0,397; 0,476, 

dengan tendesi 

peningkatan tingkat 

ketimpangan yang kian 

meningkat (divergence) 

2 Yeniwati 

(2013) 

Ketimpangan 

Ekonomi Antar 

Provinsi Di 

Sumatera 

- Investasi 

- Aglomerasi 

- Sumber Daya 

Alam 

- Ketimpangan 

Ekonomi 

 

Indeks 

Williamson, 

Regresi 

OLS dan 

Data Panel 

Pendekatan 

Random 

Effect  

hasil estimasi terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

variabel investasi, 

aglomerasi, dan sumber 

daya alam   terhadap 

ketimpangan ekonomi 

di wilayah Sumatera.  

3 Budiantoro 

Hartono 

(2008) 

Analisis 

Ketimpangan 

Pembangunan 

Ekonomi di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

- Investasi 

Swasta  

- Ratio 

Angkatan 

Kerja, 

- Dana Alokasi 

Pembangunan 

- Ketimpangan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Uji Statistik 

F dan Uji 

Statistik t, 

Regresi 

Berganda 

variabel bebas secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan ekonomi 

di Provinsi Jawa 

Tengah. Nilai F hitung 

sebesar 1,899, dengan 

angka signifikansi 

sebesar 0,000 (0,000 < 

0,05) 
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Tabel 6. (Lanjutan) 

4 Rama 

Nurhuda, 

MR Khairul 

Muluk, 

Wima 

Yudo 

Prasetyo, 

(2012) 

Ketimpangan 

Pembangunan 

(Studi di 

Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2005-2011) 

- PDRB,  

- PAD,  

- DAU,  

- IPM  

- Ketimpangan 

pembanguna

n 

Indeks 

Wiliamson, 

dan Regresi 

Berganda 

Nilai ketimpangan yang 

tergolong rendah, 

dikarenakan nilai indeks 

wiliamson yang 

mendekati 0. Dari 

empat variabel di atas, 

PAD dan IPM 

berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan 

pembangunan. 

Sedangkan PDRB dan 

DAU tidak diketahui 

pengaruhnya 

dikarenakan tidak 

memenuhi syarat dalam 

uji asumsi klasik. 

5 Handika 

Cakra 

Panca 

Negara 

Sinaga  

(2010) 

Analisis 

Ketimpangan 

Ekonomi Antar 

Kabupaten/Kot

a Dan Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi

nya: Studi 

Kasus Provinsi 

Sumatera 

Selatan (2004-

2007) 

- PDRB per 

Kapita  

- Rasio angka 

harapan hidup 

- Rasio Melek 

huruf 

- PAD 

- Pengeluaran 

pemerintah 

Daerah 

Metode 

Random 

Effect 

Rasio angka harapan 

hidup dan rasio angka 

melek huruf positif dan 

signifikan terhadap 

PDRB per kapita. 

Pendapatan asli daerah 

dan pengeluaran 

pemerintah terhadap 

PDRB per kapita tidak 

signifikan. rasio angka 

harapan hidup dan 

pengeluaran 

pembangunan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

PDRB per kapita, 

sedangkan hubungan 

pendapatan asli daerah 

dan rasio angka melek 

huruf terhadap PDRB 

per kapita tidak 

signifikan 
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Tabel 6. (Lanjutan) 

6 Deny Tisna 

Amijaya 

(2008) 

Pengaruh 

Ketidakmerataan 

Distribusi 

Pendapatan, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Dan Pengangguran 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di 

Indonesia Tahun 

2003- 

2004 

- Pendapatan, 

- Pertumbuha

n ekonomi,  

- Penganggura

n  

- Kemiskinan 

Analisis 

Deskriptif 

dan 

Ekonometrik

a dengan 

Menggunaka

n Metode 

Panel Data 

Variabel 

ketidakmerataan 

Distribusi pendapatan 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan, 

pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat 

kemiskinan, 

sedangkan 

pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

7 Lia 

Maharani 

Fadila 

(2008) 

Analisis 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Antar 

Kabupaten 

Pemekaran di 

Sumatera Utara 

- Jumlah 

Penduduk 

- PDRB 

- Pengeluaran 

Pemerintah 

- Ketimpanga

n 

Pendapatan 

metode 

General 

Least 

Square 

(GLS) dan 

Random 

Effects 

Model 

(REM) 

Variabel jumlah 

penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

pendapatan. Sedangkan 

variabel PDRB 

berpengaruh negatif dan 

signifikan, dan 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan 

terhadap ketimpangan 

pendapatan antar 

kabupaten pemekaran di 

Sumatera Utara. 

 

 

 


